Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja, by spotkać się przy stole z Bliskimi. Aby nic nie
przeszkodziło Państwu w przeżywaniu tych magicznych chwil i abyście mogli spędzić jak najwięcej
czasu z Rodziną w spokojnej przedświątecznej atmosferze oferujemy Państwu catering do domu.
Wszelkie informacje i zamówienia prosimy sklładać pod numerem telefonu: 698 633 083
oraz bezpośrednio w naszych lokalach.
DO WYBORU
ZUPY


barszcz czerwony swojski czysty na zakwasie



zupa rybna z grzankami na maśle



prawdziwa grzybowa z suszu grzybowego



krem borowikowa z grzankami na maśle

RYBY


świąteczny karp dzwonki smażony panierowany



filet z karpia wigilijny smażony w panierce



pstrąg w całości smażony soute z masłem koperkowym



pstrąg w całości zapiekany w folli z masłem czosnkowym



sola przekładana szpinakiem zapiekana z mozzarellą

INNE DANIE


nasze swojskie pierogi z kapustą i świątecznymi grzybami opiekane na złoto lub gotowane



szlachetny krokiet z kapustą oraz grzybami



krokiet z pieczarkami oraz serem żółtym



kapusta z grzybami wigilijna



ziemniaki w folli zapiekane z farszem grzybowym
SAŁATKI



śledziowa z ziemniakami ogórkiem kiszonym



królewska śledziowa z jabłkiem



świąteczna śledziowa z fasolą i buraczkami



łosoś z serem pleśniowym oraz brokułami na sałacie



brokułowa z ryżem serem żółtym oraz sosem czosnkowym



sałatka jarzynowa



sałatka z tuńczykiem



sałatka grecka z fetą



sałatka pieczarkowa



Tatar z łososia w miseczce z ciasta francuskiego
NA ZIMNO



śledz w oleju z cebulką



Śledzie w śmietanie z jabłkami



śledziowe roladki z serem żółtym papryką oraz ogórkiem kiszonym



śledz pod pierzynką z buraczków



śledz po japońsku



Śledzie w sosie tatarskim



ryba po grecku



Filet z karpia w galarecie



Filet z dorsza grenlandzkiego z groszkiem w galarecie



Roladki z łososia wędzonego z fromage’m i korniszonem



rolada z łososiem ,serkiem, szpinakiem na zimno



Roladki z łososia wędzonego z fromage’m i ostrą papryczką

INNE POTRAWY ŚWIĄTECZNE


kaczka z jabłkami



udka z kaczki z pieca



pieczeń-schab faszerowany śliwką



pieczeń z boczku-rola



karkówka pieczona naszpikowana czosnkiem



pieczeń wieprzowa faszerowana aromatycznym boczkiem



pieczeń w całości z piersi indyczej faszerowana kurkami lub szpinakiem z jajkiem



rolady w sosie własnym
NA SŁODKO



kompot z suszu owocowego

